Het Pele-Rapport door Kaypacha.
Astrologie voor de ziel, 26 augustus 2020
Hallo, het is Kaypacha met het wekelijkse Pele-Rapport voor 26 augustus 2020. Het is een
beetje bewolkt buiten. Ik heb geen foto’s meer van de natuur. Ik wandel niet naar beneden
naar de rivier of naar het strand. Laten we eens naar kijken naar wat er gaande is. Laten we
de natuur uitbreiden naar de kosmos. En kijk naar wat er gaande is daarbuiten. Je kunt dat
zien, voor de voorbije paar weken, dat ik sprak over Zwarte Maan Lilith, Eris en Mars. 23, 24,
26. In vierkant naar Jupiter, Pluto en Saturnus. Dat is al een hele tijd bezig. De Zon, 3 dagen
geleden en beweegt een graad per dag. Ging in het teken Maagd.
Mercurius is daar ook in Maagd. Venus is hier door Kreeft gegaan voor een tijdje. En je kan
zien, oh mijn goedheid, kijk naar die rode lijn. Oppositie. En komt ook in een vierkant met
Lilith, Eris en Mars. Zie je kleine rode doosjes? Dat zijn vierkanten. Dit wordt het T-vierkant
genoemd. Wanneer je Mars oppositie Pluto hebt. Laten we dit een paar dagen opschuiven.
Wanneer is dat exact? En dat is precies op zondag. Zondag 22, 22, 24, 24. Dat is best krap.
En dan natuurlijk Jupiter op 17. Saturnus op 26. Tegen dan denk ik dat de grote dag
wanneer is? Zaterdag. Want de Maan is daar ook. Dus dit weekend hebben we dit…het is
iets groots dat er aan de hand is. Het is dit hele stellium hier in Steenbok. En arme kleine
Venus helemaal op haar eentje hier beneden in Kreeft. Vierkant met die zware hier in Ram.
Dus dat is een soort thema voor de week. En toch tegelijkertijd, wat zien we nog meer?
Groots vierkant! Het komt een beetje terug. Vandaag is het woensdag. Mercurius op 12.
Uranus op 10. Jupiter op 17. Leuk. En het wordt sterker als de Maan langs komt. De Maan
komt langs daar 12, 16, 10. Heel leuk groots vierkant. Dit zijn aardetekens. Maagd.
Steenbok. Stier. Groots vierkant in Aarde. We kunnen hier zien dat Mercurius ook in een
oppositie komt! Met Neptunus. En dat is exact op zondag. Mercurius oppositie Neptunus. Je
kunt dat wel zien. Wat is er nog aan de hand? Waar ik hier ook op wil wijzen vandaag is
natuurlijk dat Venus in driehoek staat met Neptunus. Neptunus staat in sextiel. Dat is de
kleine x daar. 60 Graden. Jupiter en Pluto staan in sextiel met Neptunus. En dat is lange
termijn. Want ze bewegen allemaal heel traag. Pluto is in sextiel geweest. Voor iedereen die
geboren is en leeft op de planeet Aarde momenteel heeft Neptunus in sextiel naar Pluto. Ze
staan al heel lang sextiel. Waar ik nog meer over ga praten vandaag en de mantra vandaag
heeft ook te maken met deze Zuidknoop van de Maan. In Boogschutter. Die altijd in oppositie
staat met de Noordknoop van de Maan. In Tweelingen. Laten we een klein beetje terug gaan
hier, want, zelfs dan… het galactische centrum staat op 27 graden 8 minuten. Van
Boogschutter. Precies hier waar mijn pijl naar wijst eigenlijk. Precies waar de Zuidknoop van
de Maan is het galactische centrum. Misschien een bron van Goddelijk kosmische
intelligentie. Naar beneden kanaliserend door de Zuidknoop van de Maan. Wilt doorkomen
en gaan naar de Noordknoop van de Maan. Laat me kijken naar de camera en daar over
praten.
Oké, nou het is nu of nooit. Hoe is het met iedereen? Misschien niet zo goed. Dit zijn geen
vaste, comfortabele, handige , gemakkelijke tijden. We weten dat de Kreeft-Steenbok as de
veiligheid-as is. En wanneer je Pluto, Saturnus en Jupiter hebt, die bewegen door Steenbok
in oppositie naar Venus in Kreeft, is dit een tijd van onzekerheid. Financiële onzekerheid.
Emotionele onzekerheid. Innerlijk kind. Vragen stellen. Afvragen. Dus deze mantra voor
vandaag, is heel interessant, heeft ook te maken met het verleden. Ik ben zelf niet zo in het
verleden. Ik ben altijd in de toekomst geweest. Astrologie en de toekomst. En leven in de
toekomst. Hopen op de toekomst. Denken over de toekomst. Met mijn astrale lichaam in de
toekomst, heb ik niet echt iets met het verleden. Maar zoals we kunnen zien, bij deze
lockdown. Iedereen blijft thuis. Misschien met moeder, vader of kinderen. Of met wie dan ook

of wat dan ook. Dit is als…! Ik sprak vorige week over de verticale as. Die te maken heeft
met de wortels van de boom. En de takken van de boom. Dit kan ook het verleden en de
toekomst zijn. Oké deze verticale as van Kreeft-Steenbok heeft te maken met geschiedenis
en het verleden. En dan zijn wij de stam. Lilith leeft eigenlijk in de stam. En in een andere
tuin groeide zij in de stam. En de toekomst. De vogels, de bijen, de bloemen en de bomen.
Dus dit is een tijd, in een tijd van onzekerheid waar we vastzitten in het midden. Een tijd van
overgang van het verleden naar de toekomst. Elk moment. Elk wezen hier nu. Is dit
overgangspunt. Het nu is waar de toekomst en het verleden elkaar ontmoeten. Dus we zijn
voor eeuwig in een plaats van onzekerheid tussen de toekomst en het verleden. Echter,
dingen bouwen zich op en op en op. En dus, wanneer je op een plaats komt waar jij je bang
of angstig voelt over de toekomst of zelfs van het heden. Of de nabije toekomst zoals
morgen. Het helpt om een gevoel te krijgen van zekerheid, balans en begrip door in het
verleden te gaan. En ik had een hele hoop beelden deze ochtend wanneer ik net wakker
werd. Hier liggende en probeerde een mantra op te laden. Eén van hen was en probeer aan
India te denken. Kerala is de reden waarom ik denk aan die laatste reis waar we naartoe
gingen. We zagen een reusachtige vijver. Gevuld met Lotusbloemen. Dat zijn Waterlelies. En
denk aan een kikker. Een kikker staat aan de ene kant van de vijver. En hij zegt: “Ik wil naar
de andere kant van de vijver”. En dus hij springt. Van Lotusbloem naar Lotusbloem naar
Lotusbloem. En na vele sprongen. Vele keuzes. Vele beslissingen. Wil ik deze Waterlelie of
die Waterlelie? Wil ik deze Leliebloem of die Leliebloem? En misschien is het niet een rechte
lijn. Misschien wijkt het wel een beetje af. Het komt uit in het midden van de vijver. Weet je
wel. En ik ben hier op dit Leliebed. En het is nu van… wat? En misschien deed hij er lang
over om daar te geraken. Een paar dagen of zoiets. En hij verloor het zicht van zijn originele
intentie. Het is van, oh nee waar wilde ik nu weer naar toegaan? Waarom wilde ik daar
eigenlijk naar toegaan? Waarom wilde ik naar de andere kant van de vijver gaan? Nu zie ik
een ander klein kikkertje hier aan de linkerkant. Misschien wil ik dit andere kleine kikkertje
hier een bezoekje geven. Of misschien… dus. We kunnen in het midden van ons leven
komen. In het bijzonder op 42-jarige leeftijd. 38 Tot 42. Als je daar tussen zit momenteel,
krijg je het echt. Maar, er is dit punt, en of je nu in het midden zit of één derde of tweederde
ver bent. Er is altijd deze plaats van hoe kom ik hier? Waarom ben ik hier? Wil ik verdergaan
met…leven! Wij zijn evoluerende zielen. En wij komen in met, en dit is de Zuidknoop van de
Maan Boogschutter, met een verleden van levensgeschiedenis. Vele vorige levens. En deze
vorige levens leerden ons bepaalde dingen. En dus als zielen zijn we geboren met een
bepaald aantal geloofsovertuigingen.
We hebben een bepaald aantal van dit is waar en dit is niet waar. En natuurlijk wordt dit
ondersteund door de ouders. En de religie. Waarin we geïncarneerd zijn in en gevormd,
gestempeld, geconditioneerd of voorzien van een patroon in deze hele vroege jaren voordat
we super bewust waren. En dus dit is onze kindertijd. Dit is Kreeft. Dit is de Maan. Dit is het
vierde Huis. De astroloog kijkt naar je vierde Huis Maan in Kreeft. Om te zien hoe de
kindertijd was voor jou. En dat is, je kindertijd is gewoon, ik noem het een herhaling van al je
vroegere levens gerold in enkele bewustzijnservaringen. Zodat je kunt omgaan met de
evolutionaire intentie van je ziel. Maar wat gebeurt er? Hallo, we groeien! We breiden ons
bewustzijn uit. We zien dingen. We leren dingen. Noordknoop van de Maan in Tweelingen.
We diversifiëren. We studeren. We gaan naar school. We hebben vrienden en netwerken.
En we zitten op sociale media. En het is van oké, ik heb een bepaald aantal
geloofsovertuigingen. Waarvan ik denk dat het waar is. Echter, mijn leven ervaart, leert me
dat dit niet waar is. Ik ga daar momenteel zeker door. Ik dacht dat er een aantal mensen
waren waarvan ik dacht dat het mijn vrienden waren. En nu vallen ze mij aan. Dus, ik ben in
een plaats waar ik dit dacht. Maar nu laat het leven me dit zien. Dus als onze levenservaring
niet in lijn staat met wat we geloven. Of waarvan we dachten dat waar of echt was. Dan

komen we in Mercurius oppositie Neptunus. Dan komen in ontgoocheling. Dan komen we in
verward denken. Dan komen we in: wat is wat? Wat is boven, wat is beneden? Wat is waar
en wat niet? Wie geloof ik, wie geloof ik niet? Trek je haar uit. Oh sorry, alles is weg. Hoe
dan ook. Dus, wat helpt en dit is denk ik een deel van dit virus en deze lockdown. En een
deel het hele jaar 2020 in Jupiter-Pluto-Saturnus conjunctie in Steenbok. Dit is tijd. Het is tijd
voor elk van ons om naar binnen te gaan. Om wat van het verleden opnieuw te bezoeken.
Het is alleen, en dit is een interessant iets, vaak kan je dit doen bij een raadgever, een
therapeut of met je partner. Maar, dat is Leeuw-Schorpioen, sorry. Dingen gaan niet door
Leeuw en Schorpioen nu. We hebben het over Kreeft en Steenbok. Alleen jij weet waarom je
koos om te trouwen. Waarom je koos om te scheiden. Waarom je die carrière koos. Waarom
je koos om te verhuizen of daar te gaan wonen. Waarom je koos voor geld als het meest
belangrijke ding in je leven. Waarom je koos…! Alleen jij! Er zijn enkele dingen. Natuurlijk je
relatie kan je jouw schaduwen laten zien. En al deze soort dingen. Maar er zijn enkele
plaatsen, jouw biografie. Dat alleen jij bepaalde vragen kan beantwoorden. Toch? Ik denk je
weet wat ik bedoel. Behalve wat? Heel vaak je broers en zusters. Familie. Moeder en vader
hebben jou zien gaan door je hele leven. Je broeders en zusters waren getuigen van jouw
leven. Je kinderen. Als je wat ouder bent en je hebt kinderen, zij waren daar. Zij hebben jouw
leven gezien en waren er getuigen van. Dus dit is wat deze Kreeft-Steenbok as is. Ook de
familie. Dus het is je verleden. Je familie. Je broers of zusters. Je ouders. Je kinderen. Dit
zijn mensen die dicht genoeg staan om het gezien te hebben. En ze kunnen je misschien
beter helpen, en ik zou zeggen, dan een raadgever of een therapeut. Maar heel vaak is de
spiegel hier heel goed voor. Kijk gewoon naar de spiegel en praat tegen jezelf voor een paar
uur. Zie of je het kunt verdragen. Ik moet dat proberen. Ik heb het nooit gedaan. Ik denk niet
dat ik het zou kunnen. Hoe dan ook, waar was ik? Want dit iswat ik probeer te zeggen is dat
onze overtuigingen veranderen. Als onze ziel evolueert, evolueren onze overtuigingen. Onze
realiteit breidt uit. Wat jij dacht dat waar was toen je 5 was. Wat je geloofde toen je 15 was.
Moet mogelijk veranderd worden. En het kan angstaanjagend zijn om los te laten van oude
overtuigingen. Het is van… als jij gelooft om vast te houden aan mensen, plaatsen of dingen.
Oh mijn God, wij houden vast aan onze overtuigingen! Dit is Zuidknoop in Boogschutter. Het
is oh…! Weet je wel. Ik geloof in het licht! Oké wat dan ook. Mensen worden heel fanatiek
over hun overtuigingen.

Ik denk dat er meer mensen zijn overleden ten gevolgen van een religie en overtuigingen
dan aan iets anders. Behalve misschien dan aan hebzucht, geld, landeigendom en macht.
Maar dat is alleen omdat ze overtuigd waren dat ze land of het geld nodig hadden om macht
te hebben. Dus heel veel dingen komen neer op overtuigingen. Dit is een goede tijd om te
kijken naar wat je gelooft dat waar is. En natuurlijk wat Venus is ook? Mijn waarden. Oké,
mijn waarden zijn heel vaak gebaseerd op mijn overtuigingen. Dus ik kan dit of dat
waarderen afhankelijk van of ik geloof dat het mijn doel, de bedoeling van mijn leven is. De
poort naar vervulling, vrede, harmonie of macht en plezier. Of wat je ook zoekt. Ja zeker, dit
is een hele goede tijd! Venus is onze waarden. Het is onze… en het is ook ons gevoel van
eigenwaarde. En het is ook wat ons comfortabel maakt. Wat anders? Zon gaat door Maagd.
Mercurius gaat door Maagd. Een ander beeld dat tot mij kwam is zoals wat? Het is zoals
wanneer je de vloer veegt. Dat het je opvalt dat er een barst is daar. Wanneer je ramen
zeemt, oh daar is een kras. Wanneer je je huis poetst valt het je op. Oh mijn goedheid het
fundament is gebarsten. Er is een gat in het plafond. Het dak lekt. Het is wanneer we
opruimen. Dus Maagd is nu op een plaats van laten we onze daad opruimen. Laten we onze
gifstoffen opruimen. Onze lichamen. Onze rotzooi of wat dan ook. En het is wanneer je
opruimt dat het je opvalt. Maagd merkt op. Misschien wat we eerder niet opmerkten. Maar
het is goed om deze dingen op te merken. Om te zien of we op schema zitten. Willen we nog

steeds aan de andere kant van de Lotusvijver komen? Of niet? En het is niet zoals goed of
slecht. Het is zoals; oh ik wilde altijd aan de andere kant van de Lotusvijver komen. En nu
niet meer. De enige reden dat mijn ziel misschien wilde dat ik naar de andere kant van de
Lotusvijver ging was om me hier te krijgen. Zodat ik linksaf kon gaan. Het is niet verkeerd om
van een overtuiging te veranderen. Of een waarheid te veranderen. Of om van richting te
veranderen. Of om te leren om je leven te veranderen. Dit is een deel van… waar ik niet zo
veel over zei was de volle Maan in Vissen. Het komt eraan volgende dinsdag. Ik kan er
volgende week over praten. Dat is in het Pele rapport van volgende week. Ze kan nog steeds
in Vissen zijn. Maar, mededogen, vergiffenis, begrip, de hele waarheid waar. Ja! Dat is wat
we nodig hebben om te doen voor onszelf. Dus dit is misschien een laatste analogie die ik
kan geven. Want ik denk dat het super cool is. En het kwam tot mij in bed deze ochtend. Dus
deze kerel. Deze kerel zijn werk en zijn verlangen. Zoals onze ziel in zijn incarnatie. Ik wil
naar Afrika gaan en mijndiamanten. Ik wil diamanten. Dus hij start met een bedrijf. En hij
verzamelt van alles. En studies. Gaat naar Afrika om zijn diamanten te verkrijgen. En hij
landt in Afrika. Hij ontmoet enkele mensen. Hij gaat naar de jungle. Hij komt buiten en
ontmoet de dorpelingen. Hij ontdekt een andere cultuur, ander voedsel en een andere
manier van leven. Ze spelen op de drums. Of dansen rond het vuur. Ze hebben een
compleet verschillende realiteit. Misschien wordt hij verliefd op een Afrikaanse vrouw. Natuur
wordt verliefd op de olifanten. En waar de diamanten zijn begraven, is daar waar de olifanten
leven. En niemand van ons wil problemen met de olifanten om de diamanten te verkrijgen.
Of hij wordt verliefd op een vrouw en hij wilt niet haar hele dorp verplaatsen. Naar de mijn
beneden. Wij zijn vertrokken met bedoelingen.
En Tweelingen Noordknoop staat voor dat het tijd is om te leren om in het hier en nu te
komen. En om nieuwe verbindingen te maken om meer informatie te verzamelen. En muteer,
muteer, muteer. En krijg een dieper gevoel van misschien een wijdere waarheid, een bredere
waarheid. Misschien het in de steek laten van onze beperkte overtuigingen. Om ze te
openen voor nieuwe. Misschien trouwt de kerel wel. En vindt hij een paar diamanten ergens
anders. Hij heeft het allemaal voor elkaar. Misschien moet je je oude overtuigingen niet
achterlaten. Misschien kan je nog steeds achter die diamanten gaan. Of misschien kan je
nog steeds naar de andere kant van de vijver gaan. Maar misschien neem je een omweg. Je
gaat naar hier. Maakt verbinding met je andere kikkertje. En beide kikkertjes gaan naar de
andere kant van de vijver. En je geeft je andere kikkertje een kleine Lotusbloem. Wat dan
ook! Oh mijn God. Laten we afronden. Het wordt onnozel. Waar ik nu ben of het kan zijn wat
ik nu ben. Waar ik nu ben. Wat ik nu ben is het resultaat van mijn verleden. En waar ik in
geloofde dat waar was. Het helpt om terug te gaan. Vergelijk en contrasteer het originele
plan met het nieuwe. Volg ik nog steeds hetzelfde plan? Is dat plan nog steeds goed voor
me? Dat plan bracht me hier. Moet ik… misschien wil ik… Dit is Saturnus. Saturnus zijn
contracten, doelen en verplichtingen. Saturnus gaat door Pluto. Achteruit en voorwaarts
gerommel. Jupiter komt langs. Geeft Saturnus nog een injectie in de arm. Misschien wil ik
veranderen. Mijn plannen. Mijn doelen. Mijn hele beveiligingssysteem. Misschien heb ik hier
een nieuw alarmsysteem nodig of zoiets. Groot, groot! Het is tijd voor grote veranderingen.
Grote overgangen. Dus je wilt kijken naar het plan. En je moet terug gaan. En oké wauw, 10
jaar geleden wilde ik dit. Nou, misschien heb je het. Misschien wilde je naar die Waterlelie.
Nou, je hebt het gehaald tot aan die Waterlelie. Dus nu heb je ander… nu heb je ander plan
nodig. Misschien heb je het gehaald tot aan de overkant van die vijver. Goed, oh goed nu, ik
heb het gehaald tot aan de andere kant van de vijver. Wat nu? Misschien moet je van nul af
aan beginnen met een heel nieuw plan. Dus je vergelijkt en contrasteert. En je kijkt waar je
stond. En als ik kind wilde ik dit. En als tiener wilde ik dat. En nu wil ik dat. Dus dit is een hele
goede tijd om te gaan in ons verleden. Om een nieuwe toekomst voor te kunnen stellen.
Persoonlijk. Familie verbonden. Gemeenschap verbonden. En planetair verbonden. Dus

waar ik nu ben is het resultaat van het verleden. En waar ik in geloofde dat waar was. Het
helpt om terug te gaan. Vergelijk en contrasteer het originele plan met het nieuwe. Dat je
plezier mag hebben in jouw reis door de tijd en je eigen biografie. En kom in een groter
gevoel van zelfzekerheid en begrip. Zodat je je hart kunt openen voor meer liefde. Namasté.
Aloha. Zoveel liefde.

